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(Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü 2176 Sok. No:5 Söğütözü Ankara)
Yaklaşık bir yıldır gerek eğitim araştırma hastanelerinde gerekse üniversite
hastanelerinde boşalan araştırma görevlisi kadrolarının bir kısmına yeni atama
yapılmamaktadır. Bu durum, uzun yıllardır verimli bir biçimde sürdürülmekte olan eğitim
ve çalışma programlarını ciddi bir biçimde aksatmaktadır. Bilindiği üzere, uzmanlık
eğitimi yapılandırılmış bir süreçtir. Bu sürecin sürdürülebilirliği uzmanlık eğitimi alanların
sayısı ile de doğrudan doğruya ilişkilidir. Sözü edilen kurumlar bir yandan uzman
yetiştirirken, bir yandan da sağlık hizmeti sunmaktadırlar. Bugün hastaneler sadece öz
kaynağa yani döner sermaye gelirlerine dayalı faaliyete zorlanmakta, bu süreçte ister
istemez hizmet sunumu öncelenmektedir. Araştırma görevlisi sayısı azlığı nedeni ile bu
meslektaşlarımızın bütün mesaisi sadece “işletme” nin yaşamını sürdürmesi için sarf
edilmektedir. Bu durum da, araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitiminde ciddi bir nitelik
kaybına yol açmaktadır.
Sağlık otoritesinin ülkenin nörolog ihtiyacını kaç hekim olarak belirlediği bilinmemekle
birlikte, eğer sağlık insan gücü planlamasında yetiştirilecek nöroloji uzmanı sayısında
bir kısıntıya gidileceği öngörülmüş ise, daha fazla ikinci basamak hastanesini eğitim
hastanesine dönüştürmemek, bu iş için mevcut eğitim kurumlarını kullanmak,
kaynaklardan verimli şekilde istifade edebilmek bakımından önem arz etmektedir. Uzun
yıllardır dünya standartlarında nöroloji uzmanı yetiştiren tıp fakültelerinin araştırma
görevlisi kadrolarının boş bırakılması nedeniyle kaynak israfından, uzman hekim
niteliğinin düşmesinden ve üniversite hastanelerinin varlıklarını sürdürememelerinden
kaygılıyız. Bu endişemizi sizinle paylaşmayı görev biliyor, konuya hassasiyetle
yaklaşacağınızdan kuşku duymuyoruz.
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